A APORVELA, ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TREINO DE VELA,
TEM POR OBJECTIVO PROMOVER A LIGAÇÃO DAS PESSOAS AO
MAR, MANTENDO VIVA A TRADIÇÃO DO NOSSO PATRIMÓNIO
MARÍTIMO.

Newsletter – Agosto 2010
Formação Náutica
A área de formação de navegadores de recreio regressou e já formámos patrões
locais e patrões de costa.
Em Setembro iremos abrir mais cursos. Mantenha-se atento ao site e aos horários!
Se quiser, pode pré-inscrever-se já!

A Caravela regressou da maior
expedição científica portuguesa
de sempre!
A Caravela Vera Cruz regressou à Doca
de Alcântara no passado dia 5 de Julho
depois de mais de um mês de intensa
actividade científica na Madeira e Ilhas
Selvagens.
A Vera Cruz recebeu jovens e
investigadores a quem ministrou treino
de mar e vela nas viagens de ida e volta
às ilhas.
A bordo seguiram também os
vencedores do Concurso Nacional do kit
do Mar.
Esta expedição foi organizada pela
Estrutura de Missão para a Extensão da
Plataforma Continental.

Jovens e o Mar:
Cinco jovens portugueses participaram
na primeira etapa das Tall Ships Races
2010 a bordo do Wylde Swan, uma
escuna holandesa de dois mastros e 62
metros de comprimento.
Esta participação foi enquadrada no
programa Juventude em Acção da União
Europeia e, para além de custos de
estadia mais baixos, as viagens de avião
foram reembolsadas em 70%.
A bordo, os jovens foram responsáveis
pela navegação, comunicações, limpeza,
manutenção e cozinha, para além de
participarem em variadas actividades de
intercâmbio cultural com os elementos
das restantes nacionalidades: Reino
Unido, Bélgica, Holanda, França,
Dinamarca e Finlândia.
A navegação começou em Roterdão
mas a regata decorreu entre Antuérpia e
Aalborg. Pelo meio houve ainda uma
visita aos fiordes suecos e a uma ilha
dinamarquesa.
Em Aalborg, o Wylde Swan foi premiado
pela espectacular e divertida parada de
tripulantes: um bote à vela foi colocado
em cima de um atrelado e “navegou”
pelas ruas da cidade com muita música,
dança e coreografias.
As restantes etapas terão mais
participantes portugueses e as
inscrições ainda estão abertas!

Se não desejar receber mais esta newsletter, por favor envie um e-mail para
caravela@aporvela.pt
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